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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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L Voorweken: Zet de
vaat in lauw water -
max 40°C. Weektijd:
10–20 min.
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l Extra krachtige
toepassing:
aanbevolen dosering
bij gebruik als booster.

zet de vaat rechtop
en laat hem droog
druppelen.

Voorzorg:
draag geschikte
beschermende
kleding,
handschoenen en
oogbescherming.

Hoog alkalisch afwasmiddel voor professionele vaatwassers
■ 3-in-1 ■ Hoog geconcentreerd ■ Schitterend resultaat

Productprofiel
■ ENERGY turbo is een geconcentreerde, innovatieve en uiterst krachtige formule zonder EDTA, NTA of fosfaat.
■ ENERGY turbo verwijdert zelfs hardnekkige etensresten en kan op tal van manieren worden ingezet voor uitstekende

en gelijkmatige resultaten.
■ ENERGY turbo is efficiënt en werkt snel, waardoor kosten en tijd kunnen worden bespaard.
■ ENERGY turbo maakt het mogelijk om borden snel te hergebruiken, verhoogt de efficiëntie tijdens het werk en is een

universeel product voor eenvoudigere arbeidsprocessen.

Toepassingsgebied
■ ENERGY turbo kan worden ingezet als vaatwasmiddel in alle machines met één of meerdere tanks of voor

intensievere reiniging.
■ Ideaal voor gebruik in zacht en middelhard water.
■ ENERGY turbo gebruik voor voorspoelen: Plaats borden zorgvuldig in lauw water, zodat alles volledig is bedekt. Max.

warmte 40°C. Laat de borden al naargelang vervuiling 10-20 minuten weken. Na voorreiniging of spoeling van de
borden de gebruikelijke reiniging verderzetten.

Ingrediëntenlijst
<5% fosfonaten, polycarboxylaten

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 709580  1 x 10 L

pH-waarde 1 % 13

Uw vertrouwde partner


